
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять сьомої  сесії 

 

27.04.2017 р.                                      Летичів                                            №  11   
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2017 рік 

 

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись 

пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести до рішення  селищної ради від 23 грудня  2016 року №19 „Про 

селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”, від 28  лютого 

2017 року № 17  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

16 березня  2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 30 березня  2017 року № 13 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік»  такі зміни: 

1.1. У 1 абзаці 1 пункту цифри «100190,2», «98885,8», «1304,4» 

замінити на «101751,2», «100446,8», «1304,4»(додаток 1). 

1.2 У 2 абзаці 1 пункту цифри «111359,9», «102575,9», «8784,0» 

замінити на  «113387,8», «104063,3», «9324,5» 

1.3 У пункті 2 цифри  «102575,9», «8784,0» замінити на  «104063,3», 

«9324,5» (додаток 3). 

1.4. Доповнити пункт 1 абзацом 3 такого змісту: 

- встановити дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі  

4075,3 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок 

бюджетних коштів станом на 1.01.2017р. (додаток 2). 

 

1.5. Доповнити пункт 1 абзаца 4 такого змісту: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

8020,1 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних 



коштів спеціального фонду станом на 1.01.2017 р. в сумі 557,3 тис. грн., 

передачу залишку коштів загального фонду станом на 1.01.2017 року до 

бюджету розвитку (спеціального фонду)  в сумі  2270,8 тис. грн., залишок 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

4833,2 тис.грн. та коштів від перевиконання  дохідної частини 358,8 тис.грн. 

2. У зв`язку із внесеними змінами до селищного бюджету згідно пункту 

1 цього рішення додатки 1,2,3,6,7 рішення селищної ради від 23 грудня 2016 

року №19 „Про селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”,  

від 28  лютого 2017 року № 17  «Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2017 рік», від 16 березня  2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік», від 30 березня  2017 року № 13 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік» викласти у редакції відповідно до додатків 

1.2,3,4,6,7 до даного рішення. 

3. Додатки  1,2,3,4,5,6,7  до цього рішення є його невід`ємною 

частиною.  

          4.Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Гущака В.М. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та 

управління комунальною власністю (Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                                                 І. Тисячний  



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 27.04.2017 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік» 
 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2017 рік обумовлено : 

 

1. Спрямуванням  вільного залишку коштів загального 

фонду, що утворився станом на 01.01.2017 року в сумі  433,2 

тис.грн. на фінансування видатків по загальному та 

спеціальному фонду, а саме: 

      По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога 

населенню» - 195,2 тис.грн.: 

- для  придбання 10 ноутбуків  сімейним лікарям ЦПМСД – 

80,0 тис.грн., 

- для закупівлі туберкуліну  на проведення 

туберкулінодіагностики в 2 кварталі 2017 року – 39,0 тис.грн., 

- для проведення поточного ремонту ФПу с.Майдан – 

Вербецький -   23,2 тис.грн., 

- для проведення капітального ремонту  ФПу с.Гречинці -  50,0  

тис.грн., 

- для придбання дерев»яного туалету і кругів  для вигрібної ями 

до АЗПСМ с.Грушківці – 3,0 тис.грн., 

       По КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу» - 220,0 тис.грн. : 

- для придбання насосу в КУ «Летичівський будинок культури» 

– 3,0 тис.грн. 

- для проведення поточного ремонту даху КУ «Летичівський 

будинок культури» - 174,0 тис.грн.,  

- для  проведення поточного ремонту зовнішньої стіни  КУ 

«Летичівського будинку  культури» - 10,0 тис.грн., 

- для придбання дерев»яних туалетів і кругів  для вигрібних ям 

до сільських клубів в с. Снітівка, с.Терлівка. с.Козачки, 

с.Бохни, с.Марківці, с.Суслівці. с.Попівці, с.Юрченки, 

с.Ялинівка, с.Лісоберезівка, с.Вербка – 33,0 тис.грн., 

  По КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» - 18,0 

тис.грн.  для придбання  2 ноутбуків, 

2.Збільшенням планових  призначень дохідної частини загального 

фонду на 1299,9  тис.грн., в тому числі по: 



КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати» – 450,0 тис.грн.  

КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні  

підакцизних товарів» - 260,0 тис.грн., 

КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 150,0 тис.грн., 

КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних  осіб» - 200,0 тис.грн., 

КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  

України підакцизну продукцію» -  239,9 тис.грн. 

3.Спрямуванням коштів від перевиконання доходної частини 

загального фонду за 1 квартал в сумі   1299,9   тис.грн. на 

фінансування видатків загального та спеціального фонду: 

      По КПКВК 0117330 «Програми в галузі сільського 

господарства, лісового господарства, рибальства та 

мисливства» - 31,8 тис.грн., а саме на виконання Програми  

підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території  

Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки  : 

- для оплати послуг з приєднанн до електромережі пункту 

штучного осіменіння ВРХ в с.Терлівка – 11,8 тис.грн., 

- для відшкодування вартості доїльних апаратів для жителів 

населених пунктів громади, що утримують  не менше 3-х корів в 

розмірі 50 % вартості – 20,0 тис.грн., 

 

   По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» - 43,0  тис.грн.: 

- надання іншої субвенції районному бюджету для надання 

пільг окремим категоріям громадян з послуг зв»язку – 38,0 

тис.грн., 

- надання іншої субвенції районному бюджету на виконання 

програми соціальної підтримки громадян  Летичівського 

району за принципом «Єдиного вікна» та «Мобільного 

соціального офісу» - 5,0 тис.грн. 

По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг» - 22,3  тис.грн. для проведення поточного ремонту 

вул.Соборної смт.Летичів (біля бордюрів). 
 

По КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно – аналітичне 

та матеріально – технічне  забезпечення  діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» –  



105,7 тис.грн.: 

- поточний ремонт приміщення селищної ради (зал засідань, 

приймальня, коридор, земельний відділ, відділ 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності) – 43,1 

тис.грн., 

- для відшкодування вартості бензину старостам громади – 25,8 

тис.грн., 

- для придбання  ноутбука для проведення  електронного 

голосування - 9,0 тис.грн., 

- для сплати судового  збору  в зв»язку з позовом до 

господарського суду за захистом інтересів селищної ради – 

12,8 тис.грн., 

- для  придбання дерев»яних туалетів і кругів  для вигрібних ям 

до старостатів в с. Козачки, с.Чапля, с.Прилужне, с.Ялинівка, 

с.Гречинці – 15,0 тис.грн., 

 

По КПКВК 0116052 «Забезпечення функціонування  

водопровідно – каналізаційного господарства» - 75,9  тис.грн.: 

- для проведення поточного ремонту водопроводу в 

смт.Летичів – 70,2 тис.грн.. 

- для отримання дозволу на будівництво – розвідувально-  

експлуатаційної скважини в с.Суслівці – 5,7 тис.грн. , 

По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного 

розвитку  території» - 55,7 тис.грн. : 

-  для виготовлення проектно – кошторисної документації та оплати  

експертизи документації на будівництво мережі водопостачання 

с.Майдан – Голенищівський - 11,2 тис.грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисної документації на 

будівництво розвідувально – експлуатаційної скважини в с.Суслівці 

- 44,5 тис.грн. 

По КПКВК 0117470 «Внески до статутного капіталу суб»єктів 

господарювання» - 37,5 тис.грн. для поповнення статутного 

фонду КГП «Злагода», 

 

По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 383,3 

тис.грн.: 

- для ремонту та очистки громадських кирниць – 60,0 тис.грн., 

- для придбання ланцюгів до бензопил в старостати громади – 

4,0 тис.грн., 



- для облаштування тротуару з плитки по вул.Івана Мазепи – 

48,7 тис.грн., 

- для виготовлення та встановлення 6 автобусних зупинок в 

с.Варенка, с.Горбасів, с.Снітівка, с.Бохни, с.Новокостянтинів, 

с.Грушківці - 84,7 тис.грн. та  лавки в смт.Летичів (біля ЦРЛ) 

- 1,4 тис.грн., 

- для придбання дев»яти трьохфазних та семи однофазних 

електролічильника для вуличного освітлення  - 39,8 тис.грн., 

- для проведення параметризації та повірки  

електролічильників для вуличного освітлення – 7,8 тис.грн., 

- для проведення технічного обслуговування   екскаватора 

«Борекс» – 6,0 тис.грн. 

- для придбання дитячих спортивно – ігрових майданчиків  в 

населенні пункти громади   – 100,0 тис.грн., 

- для придбання надгробника та   виговлення хреста до могили 

невідомого солдата с.Михунки  – 1,3 тис.грн., 

- для  проведення благоустрою джерела – 10,0 тис.грн., 

- для придбання дерев»яних туалетів і кругів  для вигрібних ям 

до автобусних зупинок в с.Грушківці,  с.Козачки та на 

сільське кладовище в с. Голенищево – 9,0 тис.грн., 

-  придбання пиломатеріалів для виготовлення штахетів до 

пам»ятників загиблим воїнам в с. Прилужне і  Сахни  та для 

ремонту кирниць в с.Малаківщина  і Прилужне – 10,6 тис.грн.  

 

По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 42,9  тис.грн.: 

- для придбання брусів для встановлення накриття на дрова в 

ДНЗ громади – 13,0 тис.грн., 

- для придбання поребриків на тротуар - 15,0 тис.грн. та оплати 

експертизи проектно – кошторисної документації – 2,9 

тис.грн. в ДНЗ № 4 «Дзвіночок», 

- для придбання  вогнегасників по дошкільних навчальних 

закладах – 9,0 тис.грн., 

- для придбання дерев»яного туалету і круга  для вигрібної ями 

до ДНЗ с.Суслівці – 3,0 тис.грн. 

По КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 323,1  тис.грн.: 



- для придбання брусів для встановлення накриття на дрова в 

ЗОШ громади – 46,4 тис.грн., 

 - для придбання бордюр – 9,1 тис.грн., проектора – 9,0 тис.грн., 

шкільних стендів – 1,5 тис.грн., придбання та заміни 1 дверей – 

7,8 тис.грн. та вікон – 21,6 тис.грн. в  Летичівську НВК №3 

(ЗОШ 1-3 ст.); 

- для придбання  матеріалів на облаштування спортивного 

майданчика  в  Гречинецькій НВК «ЗОШ 1-3 ступенів –ДНЗ» - 

30,1 тис.грн., 

- для придбання запчастин на шкільні  автобуси – 110,9 тис.грн. 

та 3,3 тис.грн. для придбання мастил,  

- для відрядження педагогічного та учнівського колективу 

Летичівського НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназії) для участі в 

Всеукраїнських науково – практичних конференціях, семінарах, 

конкурсах – 10,0 тис.грн., 

-  для придбання та перезарядки вогнегасників по  

загальноосвітніх навчальних закладах – 13,4 тис.грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисної документації  на 

проведення капітального ремонту даху Голенищівської ЗОШ 1-3 

ст. – 60,0 тис.грн. 

 

По КПКВК 1015031 «Утримання та навчально - тренувальна  

робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 23,2 

тис.грн.: 

- для придбання спортивного інвентаря – 22,8 тис.грн., 

- для  придбання вогнегасників – 0,4 тис.грн., 

По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти 

позашкільними навчальними закладами освіти,  заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» - 0,4 тис.грн.  для  придбання 

вогнегасників. 

По КПКВК 1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян,  які постраждали внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи)» – 125,0 тис.грн. на виконання 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської ОТГ на 

2016-2020 роки: 

-  для харчування   учасників наметового табору «Летичівська Січ» 

збору дитячо – юнацької  військово – спортивної гри українського 

козацтва «Сокіл» - 25,0 тис.грн., 



- для оздоровлення талановитих та обдарованих дітей  (переможців 

Всеукраїнських та обласних конкурсів, олімпіад, змагань) – 100,0 

тис.грн. 

По КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти» 10,1 

тис.грн. для завершення поточного ремонту кабінету лікувальної 

фізкультури та корекційної роботи на базі Летичівського 

навчально-виховного комплексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей». 

По КПКВК 1015051 «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських  організацій фізкультурно – спортивної 

спрямованості для проведення навчально – тренувальної  та 

спортивної  роботи» 20,0  тис.грн. для фінансової підтримки    

громадських  спортивних організацій  району. 

    4. Спрямуванням коштів спеціального фонду залишку освітньої 

субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам, що 

утворився  станом на 01.01.2017 року  в сумі 33,7 тис.грн.  для 

придбання холодильника  в Летичівський НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст – 

ліцей). 

  5. Перенести планові призначення по КПКВК 2414090 «Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7,8 тис.грн на 

КЕКВ  2111 «Заробітна плата» - 6,4 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 1,4 тис.грн.   для оплати робіт 

за проведення  поточного ремонту приміщення сільського клубу 

с.Суслівці.  Перенести планові призначення по КПКВК 

«Благоустрій населених пунктів»  з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 65,6 тис.грн. і КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 14,4 

тис.грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 80,0 

тис.грн. 

 

6. Затвердити висновок постійної комісії селищної ради  з питань 

планування, бюджету, фінансів та управління комунальною 

власністю № 1 від 19.04.2017 року «Про внесення змін до  річного 

розпису селищного бюджету на 2017 рік».. 

 

 

 

Селищний голова                                                        І.Тисячний 
 


